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WANNEER

31 oktober 2015
9:45 – 17:00
WAAR

Nieuwe
Buitensociëteit
Stationsplein 1, Zwolle

PROGRAMMA
9:15: zaal open
9:45
Skepsis in 2014-2015 Jan
Willem Nienhuys en
Skeptische Werkgroepen.

10:30
Het begrip deskundigheid
Frans van Lunteren
11:30
Deskundigheid in de
economie Harro Maas
13:00
Waarneming bedrogen Rob
Mollien
14:00
The paranormal and
pseudoscientific expert
Chris French
15:20
Deskundigheid in de media
Martijn van Calmthout, Hans
van Maanen en Alexander
Pleijter
Dagvoorzitter Herman de
Regt
16:30: Borrel

MARTIJN VAN CALMTHOUT· CHRIS
FRENCH · FRANS VAN LUNTEREN ·
HANS VAN MAANEN · HARRO
MAAS · ROB MOLLIEN · JAN
WILLEM NIENHUYS · ALEXANDER
PLEIJTER · HERMAN DE REGT ·
SKEPTISCHE WERKGROEPEN

KAARTEN
€ 45,00 voor congres
en lunch
Vooraf betalen

€ 20,00 voor
donateurs Skepsis
[congres en lunch]
Vooraf betalen

€ 10 voor toegang tot
lezing Rob Mollien
(ook voor donateurs)
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Betalen aan de zaal met
gepast geld. Aanmelden
verplicht.

De lezingen
9:45 – 10:15 Jan Willem Nienhuys en een vertegenwoordiger van de Skeptische Werkgroepen praten je bij over
Skepsis in 2014-2015.
10:30 – 11:30 Frans van Lunteren plaatst de expert en het begrip deskundigheid in historisch perspectief. Hoe zien
wij deskundigheid? Frans van Lunteren is hoogleraar aan de faculteit der exacte wetenschappen van de Vrije
Universiteit en hij bekleedt de Teylers Leerstoel Geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de Universiteit
Leiden.
11:30 – 12:30 Harro Maas. Is bezuinigen goed of slecht voor Griekenland? Zelfs over deze simpele vraag kunnen
economen het niet eens worden, maar allemaal lijken ze even stellig. Zijn economen deskundigen, consultants of
politici? Voeren ze wetenschappelijke, politieke of ideologische debatten? Harro Maas (Universiteit van Lausanne) is
hoogleraar op het gebied van de geschiedenis en methodologie van de economie.
12:45 – 13:45 (toegang € 10,00 aan de zaal – aanmelden verplicht) Rob Mollien laat ons aan den lijve ondervinden
hoe weinig we kunnen afgaan op onze eigen waarneming. Hij laat ons onverklaarbare dingen zien en vraagt om een
verklaring. Hoe gemakkelijk kiest iemand dan voor een paranormale verklaring? Hoe doen paranormale
“deskundigen” hiermee hun voordeel om ons te overtuigen van hun “deskundigheid”? Rob Mollien is mentalist &
mindfulness expert.
14:00 – 15:00 Chris French presents the keynote address: How to Spot a Non-Expert: Tell-Tale Signs of
Pseudoscience. It is often difficult for members of the public to distinguish between real experts and those who,
despite claiming to be real experts, are in reality peddling pseudoscience. This talk will provide a list of tell-tale signs
that indicate that a particular claim is based upon pseudoscience as opposed to genuine science along with
illustrative examples. The psychology behind pseudoscientific beliefs will also be considered as well as some
practical suggestions to help skeptics counter pseudoscientific claims effectively. Professor Chris French (Goldsmith
College, London) specialises in the psychology of paranormal beliefs and experiences.
15:20 – 16:30 De media vatten de resultaten van onderzoek samen in begrijpelijke taal. Wie raadplegen ze daarvoor?
Hoe gaan ze om met hoor en wederhoor? Volkskrant-wetenschapsredacteur Martijn van Calmthout, Skepterhoofdredacteur Hans van Maanen en publicist en lector journalistiek (Fontys, Tilburg) Alexander Pleijter gaan dit
samen en met de zaal bespreken.
Herman de Regt treedt op als dagvoorzitter. Herman de Regt is wetenschapsfilosoof aan Tilburg University en
coauteur van (o.a.) ‘Wat een Onzin! Wetenschap en het Paranormale’ (2008).

Betalen en aanmelden
T: De toegang tot het congres is € 45 voor niet-donateurs inclusief lunch en consumpties. Bestelcode=T.
D: Voor donateurs is de toegang € 20 inclusief de lunch. Bestelcode=D.
M: De toegang tot de lezing van Rob Mollien is € 10 voor donateurs en niet-donateurs. Te betalen aan de
zaal. Reserveren is verplicht. Bestelcode=M.
Mail uw naam en postcode met uw bestelling (aantallen T, D en M) naar congres@skepsis.nl. Wij
laten u dan weten hoe u kunt betalen. Voor meer informatie en eventuele telefonische bestellingen kunt u
contact opnemen met de secretaris van Skepsis, Jan Willem Nienhuys 040-2216791.

Bereikbaarheid
De Nieuwe Buitensociëteit (Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle] is uitstekend bereikbaar per trein (tegenover
NS-station Zwolle) en per auto (parkeergarage tegenover de zaal). Meer weten:
www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl/bereikbaarheid/

